IJsselmuiden, 1 september 2020
Aan alle gemeenteleden van De Bron,
Geachte broeders, zusters, jongens en meisjes,
Versoepeling
Zo langzamerhand worden de regels rondom het coronavirus weer wat versoepeld, ook met
betrekking tot het kerkbezoek. Rekening houdend met ‘de 1,5-meter’ komt dat voor ons als De Bron
bij het houden van vieringen neer op een mogelijkheid van 85 bezoekers. Als kerkenraad willen we
hiermee graag weer beginnen, mede afgaande op wensen vanuit de gemeente. Maar eerst aan u het
verzoek om aan te geven of u zulke vieringen in principe zou willen bezoeken.
Inhoud van de dienst
Het gaat om ‘normale’ vieringen, inclusief oppas en kinderkring. Maar door de coronaregels moet u
wel rekening houden met het volgende:
- bij het in- en uitgaan van de kerk volgt u de aanwijzingen van de gastheren/vrouwen op;
- zij vragen u ook naar uw gezondheid;
- er bestaat een kleine kans dat u in beeld komt van de camera. De gastheren/vrouwen vragen
daarvoor uw toestemming;
- zij brengen of verwijzen u naar uw zitplaats;
- iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar, behalve de kinderen;
- iedereen zit op 1,5 meter van elkaar, behalve degenen die tot eenzelfde huishouden behoren;
- vooralsnog wordt er tijdens de viering niet door de bezoekers gezongen.
Vanaf (start)zondag 13 september
Graag vernemen we van u of u in principe deze vieringen zou willen bezoeken. En met hoeveel
personen, afhankelijk van uw gezinssamenstelling.
U kunt zich tot en met maandag 7 september a.s. opgeven via het volgende mailadres:
dienstbijwonen@debronijsselmuiden.nl
Als u niet over mail beschikt, dan kunt u uw deelname wellicht toch per mail doorgeven via vrienden
of familie. Zo niet, dan kunt u telefonisch uw bezoek- of contactpersoon van De Bron benaderen.
Deze geeft dan uw verzoek door. Op die manier ontstaat een lijst van leden die per mail of
telefonisch vanaf zondag 13 september worden uitgenodigd om de viering te bezoeken.
Welke bezoekers?
Als u zich eenmaal hebt opgegeven, dan hoeft u verder niets meer te doen. Want wij nodigen u, op
basis van deze lijst, uit voor een bepaalde zondag: de eerste zondag de eerste 85 leden van de lijst,
de tweede zondag de tweede serie van 85 leden etc. Zo houden we het praktisch en uitvoerbaar. U
kunt zich dus niet voor een bepaalde zondag opgeven. Als u uitgenodigd wordt, bent u uiteraard vrij
om wel/niet te komen. De uitnodiging bevestigen of afzeggen is niet nodig. U houdt hoe dan ook
dezelfde plek op de bezoekerslijst en wacht weer op de volgende uitnodiging.

Lijst van bezoekers
U kunt zich ook op een later tijdstip aanmelden voor de bezoekerslijst. En u kunt er ook altijd af,
of tijdelijk af. Bijvoorbeeld als u een periode van vijf weken afwezig bent. Voor alle duidelijkheid:
erbij en eraf geldt dus niet per week of voor twee weken; het gaat om een langere periode.
Tot slot
Op deze manier hopen we elkaar weer te ontmoeten. Om samen weer geloof, hoop en liefde te
ervaren. Op aangepaste wijze weliswaar, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen (tel. 038 333 24 11) of mailen met de scriba
(scriba@debronijsselmuiden.nl).
Tot ziens in De Bron!
Met hartelijke groet,
namens de kerkenraad van De Bron,
Freddie Schutte, voorzitter

